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Redaktionen 

Vi er glade for at kunne præsentere det nye nummer af Præriehy-

let. 

Den gamle redaktion, Klan Yggdrasil, er på grund af uddannelse 

spredt. Vi vil gerne på gruppens vegne sige tak til dem for nogle 

gode numre. Den nye redaktion består af Kenth Thomsen, Jamie 

Voldby Nielsen, Jeppe Hougesen og Thomas Kjeldsen. Jamie, Jep-

pe og Thomas er tropsspejdere, og Kenth, Jamie og Thomas er 

mikroledere. 

Den tidligere redaktør, Signe, har hjulpet os i gang og givet os go-

de tips. Tak for det! 

Glædelig jul og godt nytår fra redaktionen! God læselyst! 

Deadline næste nummer: 1. maj 2014 

Ansvarshavende redaktør 

Thomas Kjeldsen 

redaktion@brundurs.dk 

23 86 20 27 
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Nyt fra formanden 

Hej ”Hyl”  

Efteråret blev traditionen tro ”skudt” i gang med Store Brønders-

lev Marked. Igen i år var vores kaffe/kage telt meget godt besøgt 

og det endte da også med et overskud der var større end sidste års. 

Fra min side vil jeg gerne rette en kæmpe tak til alle, som gav en 

hånd med, uden jer var det ikke muligt at drive spejderarbejde i 

Brundurs Gruppe. Markedsparkeringen gav også i år en pæn ind-

tægt til gruppen, her vil jeg gerne sige tak til alle vores friske 

”unger” som i timevis står P-vagt. 

I september afholdt vi arbejdsdag i Bakkehytten, forældreopbak-

ningen kunne godt have været større, men der blev trods alt lavet 

en hel del i og omkring hytten. Efter planen laver vi endnu en ar-

bejdsdag engang i foråret og håber så på en kæmpestor opbakning 

til en gang forårs opfriskning. 

Årets gruppetur til ”Klitten” gik tilbage til rødderne, hvor der ble-

vet lavet traditionelt spejderarbejde fra lejrpladser til mad over bål. 

Turen var som sædvanlig en stor fornøjelse at være med på og det 

er dejligt at se den store opbakning der er om netop denne tur. 

Til slut vil jeg gerne rette en stor tak til alle vore ledere, I gør et fan-

tastisk stort stykke arbejde for vores unger og de glæder sig hver 

uge til at komme til møde, så fortsæt endelig de gode takter her i 
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vinterperioden. 

Til slut vil jeg ønske alle ledere, spejdere, forældre, bestyrelses-

medlemmer samt alle andre med en interesse i Brundurs Gruppe 

en god jul samt et godt nytår.   

Lisbeth K. Thastum                
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Brundurs Gruppe er inde i en positiv udvikling, og vi er nu oppe 

på ca. 85 spejdere, 6-7 voksne ledere og lige så mange unge ledere. 

Det er en konstant udfordring at tiltrække flere ledere, og vi arbej-

der på at planlægge nogle af møderne sådan at interesserede foræl-

dre kan komme og hjælpe en gang i mellem. 

Kommunen har inviteret os til et møde om Projekt Frivillig, som 

går ud på at tilbyde elever fra ungdomsuddannelserne frivilligt 

arbejde. Vi deltager i projektet og stiller op med en stand til et fæl-

lestimearrangement på Brønderslev Gymnasium den 29. novem-

ber. Vi håber at overtale nogle unge mennesker til at være ledere i 

en periode, og vi har allerede investeret i et par låneuniformer, 

som de kan få på. 

Vi overvejer at flytte minimødet eller tropsmødet, så de ikke begge 

er om torsdagen. Det vil give mulighed for at nogle tropsspejdere 

også kunne være hjælpeledere for mini-spejderne. 

Spejdersamvirket har deltaget i et temamøde om skolereformen 

med deltagere fra Idrætssamvirket, Ungdomsskolen, skolebestyrel-

serne og kommunale embedsmænd. Der blev snakket om, hvordan 

de frivillige foreninger evt. kunne bidrage til realiseringen af skole-

reformen. Vi lægger vægt på, at de frivillige foreninger netop er 

frivillige, og at vi har svært ved at bidrage med ressourcer i skoleti-

den.  

Der var dog også nogle ideer til et styrket samarbejde mellem sko-

lerne og foreningerne, og det er spændende, hvad det udvikler sig 

til. 

Brundurs Gruppe har 95 års fødselsdag til næste år, og vi overvejer 

allerede nu, hvordan det skal fejres. 

John og Torben 

Nyt fra Gruppelederne 
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Nyt fra Mikroerne  

I sommerferien var vi på sommerlejr, hvor temaet var rollespil. Der 

blev lavet våben, spillet rollespil og meget mere. Efter opryknings-

turen har vi fået en masse nye mikroer, og der er i alt over 25. Vi 

har været en tur med tidsmaskinen tilbage til bondestenalderen og 

jægerstenalderen, hvor vi har malet korn, lavet hybenmarmelade, 

kærnet smør og lavet våben. Vi har også taget mærket Leg, sang og 

drama, hvor vi blandt andet har lavet skuespil om Klodshans og leget gæt 

og grimasser. Der er blevet lavet spiselige dyr af frugter og grønt-

sager. Alle syntes, det var sjovt, og resultatet var rigtig fint. Nu vi 

var ved mad og dyr gav vi os også i kast med at lave nogle fuglefo-

der. Vi har i løbet af efteråret været i gang med at samle mælkekar-

toner sammen, og nu er vi endelig begyndt at bygge nogle murer 

af mælkekartoner som vi senere skal lege med.  

 

    Thomas, Kenth, Jamie, Caroline, Cecilie, Janne og Betina 
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Hej minier! 

Nu hvor det for alvor er blevet efterår. Kan vi se tilbage på en god 

sommer, med sommerlejr, der gik til Lyngperlen. Det kan  du læse 

mere om her i bladet. Efter oprykningen, er vi blevet 16 minier, det 

giver nemt lidt uro, når flere lige skal fortælle noget til sideman-

den.  

Derfor HUSK! At når vi står, omkring flaget skal der være RO!  

Vi har været på Sct.. Georgs løb, det forgik som så mange gange 

før i Grinsted plantage, og i år var temaet Ole Lund Kirkegaard. 

Det er ham med bøgerne Otto er et næsehorn og Orla Frøsnapper. 

Gruppeturen gik til Klitten. I år lavede vi bålmad sammen med mi-

kroerne og vi lavede, muslingebilleder. Billederne skal pynte på 

Nyt fra Minierne 
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væggene i Bakkehytten. Vi har lige afsluttet et duelighedstegn, 

Kultur og samfund, så vi har været rundt i byen og patruljerne har 

tegnet deres egne byer. 

HJÆLP!  Vi har brug for flere spejderledere! 

Det er sådan, at Mette Lene, har fået nyt arbejde., så der er kun 

Mads og jeg tilbage. Og det er for lidt, så selv om du ikke har været 

spejder, så kan du sagtens blive hjælpe leder hos os. Eller kender 

du nogen, så vil vi meget gerne høre fra dig. 

Husk altid fornuftigt udetøj til spejdermøderne! 

Og melde afbud hvis du ikke kommer! SMS 2087 1888. 

Mette-Lene,, Mads og Torben 

Tillykke til juniorerne der fik en andenplads til Sct. Georgsløbet! 
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Lærken  

Vi har aftalt at tage mærkerne: Udeliv, Venskab og Sundhed. Vi 

har haft "Kampen om Jacob" tre gange og vi er kommet på anden-

pladsen alle gangene.  

Vi har også haft et rigtig sjovt løb, som gik ud på at hver patrulje 

skulle lave en post. Posterne gik ud på: At transportere vand med 

en ske, fra en spand til et glas. En post hvor man skulle transporte-

re vand fra en spand til en anden spand. Man skulle selv bestem-

me hvordan man ville transportere vand, fx med et sugerør, fra 

mund til mund, med håret, med tørklædet eller hvad man nu fandt 

på. En hvor man skulle bygge nogle ski og gå fra den ene ende til 

den anden ende, mens man sang "Bobbie Bingo" med en ske i 

munden.  

Vores post gik ud på at man først skulle fører en person med bind 

fra øjnene, over til nogle stykker brænde. Vores anden opgave var 

at man skulle hoppe i en sæk fra den ene ende af gangen til den 

anden. Den sidste opgave vi havde lavet, gik ud på at man skulle 

spise rå havregryn uden 

mælk, så hurtigt man 

kunne. 

Lærken: Christian, Emil, 

Thomas, Kristine,  

Frederikke og Nanna  

Troppens kreative indslag 
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Huronerne  

I Huronerne har vi siden sommerferien kun vundet Kampen om 

Jakob., da vi er en patrulje som har et stærkt sammenhold.  

Vi har også lavet kartoffeltryk/kartoffelmænd, bøfsandwich og 

meget mere. Patruljen består af ene drenge – 2 stk. PLér og tre po-

der.  

Den ene af de Kampen af Jakob vi vandt, drejede sig om, at man 

skulle bygge noget, hvor man kunne sidde mindst 50 cm over jor-

den og være i læ. Bagefter skulle lederne bedømme, hvad vi havde 

lavet af knob. Om det var bundet ordentligt og om rafterne sidder 

fast i jorden.  

På Gruppeturen skulle vi bygge en lille lejr i patruljerne. Vi arbej-

dede godt sammen, så vi vandt. Senere på dagen var der Tævema-

nøvre. Det var sjovt, men vi var ikke på hold sammen.  

Vi var på tømmerflådetur fra den 14. juni til den 16. juni. Vi skulle 

bygge en tømmerflåde ude ved Hytten. Da vi havde bygget på 

dem i lang tid og var ved at være færdige, skulle vi af sted til Sin-

dal, hvorfra turen på Uggerby Å skulle starte. Her byggede vi dem 

helt færdige fredag aften. 

Dagen efter skulle vi til at 

sejle. Vores gik i stykker 

undervejs, men vi fik den 

lavet. Det var meget sjovt 

og hyggeligt. 

Huronerne: Jonas, Rasmus, 

Emil, Martin og Jonathan 
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Mohikanerne 

Identitet 

Mohikanerne er betegnet som swag crimerider drengegruppe. som 

yolo´er på livet løs, dvs. at de lever hver dag, som var det den sid-

ste. De er en af de få grupper, som vil noget, går op i det og giver 

100% for at det lykkes. Alle medlemmer i Mohikanerne har lagt sin 

ed til Tikkie-træstamme på deres had til hippier og loyalitet til 

stammen. 

Historie 

Vi er en gammel stamme, og har derfor en del historier på ærmet 

og mange oplevelser og fortællinger på hjertet. Vi har blandt andet 

taget et kæmpe stykke træ som var en del af stammen på et fældet 

træ i spejderhyttens have og rullet det ind i vores gruppelokale. Af 

dette simple kæmpe stykke træ dækket med bak og svampe brugte 

vi mange møder på at lave en guddommelig Tikkie, som i dag er 

Mohikanernes ene og almægtige gud - ”Tikk ie -træstamme”. Denne 

selv samme stamme inspirerede os også til at dekorere vores rum 

med natur som tema, så hvis du engang når du er til spejder og fin-

der et lokale i spejderhytten, som er fyldt Historier, minder og 

stjålne skilte- så kan du regne med, at midt på bordet lige foran 

dig, står der den hellige og guddommelige træstamme trofast og 

holder øje med dig. 

En anden historie i Mohikanerne er historien om Marta. Marta var 

en tømmerflåde, som mohikanerne med blod, sved, tåre, træ og 

flamingo har ofret adskillige timer på at lave. Og så en skøn som-

mer dag i maj skulle Marta endelig sættes i aktion i Uggerby å. Tu-

ren startede fremragende og mohikanerne hyggede sig, mens Mar-

ta uden besvær sejlede stille gennem åen. Dette fortsatte dog ikke 

længe, for senere skulle Marta og Mohikanerne stoppe op for at 

holde pause og få frokost. De havde planlagt at stoppe op og nyde 
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frokosten ved en gammel faldefærdig bro med en rød farve, der 

næsten var helt nedskallet og erstattet med en brun farve af rust. 

Da Marta og Mohikanerne kom til broen ville de binde Marta fast 

til den mens at de gik op og nød deres frokost. Men det var nem-

mere sagt en gjort, for strømmen var utrolig stærk, og Mohikaner-

ne klarede skærene med nød og næppe ved hjælp af deres styrke 

og vilje. Dog klarede Marta det ikke godt. Marta var ved at synke 

og Mohikanerne var nød til at fjerne alle deres, ellers meget nød-

vendige materialer og skille ligeså nødvendige materialer ad, som 

for eksempel Martas ryglæn og Mohikanernes cola. Derefter ville 

de med hjælp af velsignelsen fra Tikkie-Træstamme fortsætte deres 

farfulde færd, som heldigvis havde en god slutning.  

Fremtidige planer 

For fremtiden har vi og er stadig ved at planlægge en regnbue-tur. 

Regnbue-turen er en af vores års højdepunkter, som vi ser meget 

frem til, og med god grund. Vi har nemlig (på demokratisk vis, og 

ja vi går ind for demokrati) stemt om hvilke ting vi skal lave. Vi 

har nemlig en gruppe fyldt med fantasi og ideer, som vi bare glæ-

der os til at komme ud med. Vores endelige valg blev en tur til den 

elskede bakkehytte, hvor de store temaer er Epic Meal Time og 

Jackass. Epic Meal Time er en YouTube-side med videoer af en 

gruppe drenge, der lige som os deler glæden af mad og laver en 

masse usund drengemad 

med den gyldne ingredi-

ens… BACON! 

Mohikanerne: Mikkel, Jamie, 

Markus, Claes,  

Mathias og Benjamin  
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Irokeserne 
 

Irokeserne består af Thomas, der har været i troppen i tre år, Jeppe 

og Lærke, der har været i troppen i to år og Cecilie, Benedicte og 

Astrid, der er nye helt i troppen. Vi har alle kun været i den nye 

patrulje siden sommerferien. 

 

Da vores patrulje er helt ny, har vi ikke noget at lave meget, og 

derfor er vores tekst lidt kort, men vi har ryddet op og lavet "Sexy", 

som er en paprobot. 

 

Vi vil i det kommende år tage nogle mærker. Vi vil gerne tage for-

løbsmærket "En god kammerat", så vi kan få et bedre sammenhold 

i patruljen. 

 

Irokeserne: Thomas, Jeppe, Lærke, Astrid, Benedicte og Cecilie  
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Viben 

En sommeraften tog vi ned til Caroline HO’s bedstemors gen-

brugsbutik og hentede en meget fin sofa vi havde fået foræret af 

selve butikken. Vi hentede sofaen med en hund, så vi rullede igen-

nem byen med en hund hvor sofaen var på. Folk kiggede mærke-

ligt, men vi havde det super sjovt! Og har nu et dejligt sted at sidde 

i patrulje rummet. Sofaen er pyntet med puder og tæpper, som vi 

også fik nede fra butikken. 

 

Her den sidste tid har vi lavet Græskarhoveder og skåret svampe 

ud af træ, dog tabte vi kampen om Jakob, hvor vi virkelig skulle 

have vist at vi kunne snitte svampe, vi tabte pga. at Mette syntes at 

der var nogen der ikke snittede nok på svampene. 

 

Alt i alt har vi det da meget godt.  

Viben: Rasmus, Christopher, Sara,  

Caroline, Caroline HO og Cecilie   
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Opslagstavlen 

Fjällräven bukser sælges 

Flotte og praktiske busker i 

Fjällrävens stof, G-1000, som er 

en meget slidstærk blanding af 

polyester og bomuld, så tæt væ-

vet, at det er vindtæt, og det kan 

gøres næsten vandtæt vha. en 

voksbehandling. Begge par har to 

sidelommer, to baglommer, en 

skjult og en synlig lårlomme og 

en mindre lårlomme, som passer 

til en lommekniv.  

Det mørkegrå par er af modellen 

Karla Zip-Off, hvilket betyder, at de 

er med aftagelige ben, og derved 

let kan ændres til shorts. 

Begge par er i str. 34. 

 

Mørkegrå nypris ca. 1000 kr. 

Sælges for 500 kr. 

 

Sandfarvede nypris ca. 900 kr. 

Sælges for 400 kr. 

 

Kontakt Signe Tolstrup Mathia-

sen på tlf. 21 77 46 38 
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Gruppesommerlejr i Lyngperlen 

Lørdag morgen mødtes en stor flok spejdere og forældre ved 

Hytten. Da vi havde fået det sidste pakket i bilerne, sagde alle far-

vel, inden alle spejderne gik i bussen, der skulle køre os til Lyng-

perlen. 

Der blev snakket og grinte, så snart var vi fremme.  

Her startede vi med at stille telte op, så vi kunne få lidt pakket ud. 

Efter frokost gik vi i gang med at lave lejren. Vi lavede et stort fæl-

les overdækket bord lige ved siden af den store bålplads, der var 

der i forvejen. Mikroerne skulle lave fedtfælden. Det var de rigtig 

gode til, den blev så dyb så vi næsten kunne høre kineserne på den 

anden side af Jorden. 

Årets tema var rollespil, så næste dag gik vi i gang med at forbere-

de os. Man var på blandede hold og kunne vælge mellem forskelli-

ge poster. Man skulle ikke prøve alting, men det var vigtigt at hol-

det til sammen havde været det hele i gennem og lært noget af det, 

man skal bruge i rollespil.  

Der var en våbenmager, hvor man kunne lave sværd eller lære at 

smede pile og knive. Der var trubadurens værksted, hvor man la-

vede instrumenter. Der var eliksirværksted, hvor man samlede 

planter og lavede eliksirer, så alle blev godt forberedt på rollespil. 

Så kom dagen hvor vi skulle have vores rollespil. Heldigvis kom 

der er flok storspejdere og juniorer og spurgte lederne om de hav-

de ordentlig styr på rollespil. Det indrømmede de, at de måske ik-

ke var eksperter i, men de havde nogle ideer. Så tilbød spejderne, 

at de godt ville stå for det, så det kunne blive et ordentlig rollespil. 

Så der blev lavet en bane oppe i skoven med Orkernes og Elvernes 

baser. Vi fil lavet besværgelser både den helbredende ”Sum salve 

est” og den lammende ”Bralder bulder vin. Fald om som et dødt 



 21 

Præriehylet—nr. 2—nytår 2013/14—95. årgang 

svin” og mange andre nyttige og stærke besværgelser. Til sidst 

skulle alle ind til spillederne og fortælle, om de var Orker eller El-

ver.  

Så gik kampen i gang oppe i skoven. Der blev stormet frem mod 

baserne med højt løftede sværd, besværgelserne fløj i luften, folk 

faldt om eller hoppede rundt efter kaninusbesværgelsen havde 

ramt dem, magikerne løb rundt for at helbrede – der var kamp og 

tumult overalt. Efter mange omgange var der endelig en afgørelse, 

da Elverne fik fat i Orkernes flag, men det var en hård og lige 

kamp, der blev afgjort på marginalerne. Om aftenen blev mikroer-

ne hentet efter en begivenhedsrig sommerlejr. Vi andre fortsatte 

med fuld gejst.  

Tirsdag tog troppen af sted med toget mod Frederikshavn fra mor-

genstunden og skulle være på hejk til næste dag. Junior og mini 

tog vandrestøvlerne på og fik taget 10 km eller 20 km mærker.  
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Onsdag gik vi alle ned til toget for at komme til Frederikshavn. Fra 

togstationen skulle vi med tog ud til Pikkerbakken, men pga. et 

fodboldstævne kørte busserne ikke efter planen. Så vi var nød til at 

gå igennem hele byen for at komme derud. Det betød, at vi des-

værre kom for sent til rundvisningen.  

Vi satte os og spise vores mad og fik nye kræfter.  

Bagefter gik vi rundt og så hele Bangsbo Fortet. Det blev lavet un-

der 2. Verdenskrig, for at tyskerne kunne forsvarer sig mod fjender 

fra havet. Der stod nogle kæmpekanoner, der heldigvis aldrig hav-

de været brugt i krig. De var blevet afprøvet et par gange, men det 

var ikke skønt for folk i Frederikshavn. Deres vinduer blæste ud, 

drivhuse faldt sammen og huse fik revner.  

Det var meningen at Troppen skulle møde os der, men de nåede 

aldrig frem. Da vi kom ned og stod og ventede på bussen ved Møl-

lehusets Ishus kom Troppen. De var gået forkert fra Clooes Tårnet, 
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men kunne heldigvis finde frem til ishuset. Så tog alle bussen ned 

til togstationen og derfra hjem til lejren.  

Her havde vi stort lejrbål om aftenen. Der var underholdning med 

Magiske fortællinger, der blev lavet som skuespil, vi lavede sno-

brød og pandekager og fik sunget de sidste sange.  

Næste dag skulle lejren pakkes sammen. Det gik rigtig godt, for 

alle skulle skrive sig på mindst tre opgaver. Da vi havde spist alle 

resterne til frokost og ryddet det sidste op kom bussen efter os.  

Det var en flok trætte, men glade spejdere der blev hentet i Hytten 

efter en rigtig god sommerlejr. 

Mette Tolstrup 
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Troppens hejk 

Lørdag mødtes vi i hytten og kørte med bus til lejren, hvor vi spi-

ste og satte telte og lejr op. 

Onsdag skulle vi på hejk. Vi tog toget til Frederikshavn, hvor vi 

var på palmestranden. Det var fuldstændig som at komme til ud-

landet. Der var 24 grader og fuld sol. Vi var alle i vandet, nogle 

mere end andre. På Stranden var der også en Beachvolley bane 

hvor vi hyggede os meget med en bold vi fik fisket op af vandet. 

Derefter fik vi en kold forfriskning, da solen bagede ned på os. 

Senere var vi i Krudttårnet, som er blevet rykket 400 meter gennem 

byen. Det tog 13 måneder, og blev rykket ca. en meter om dagen. 

Dette fik vi af vide af nogle rare ældre mennesker der var der. De 

fortalte om krige, det gamle Danmark og Tordenskjold (ham fyren 

på tændstikpakkerne). Vi lærte rigtig meget og vil anbefale alle at 

gøre som os og tage derind. 

I byen på gågaden, var der Internationalt Marked. Der var boder 

fra ti forskellige lande. Vi fik kigget på en masse sjove ting og rig-

tig mange madvarer fra alle de landene. Efter en tur på marked var 

vi blevet sultne og tog på "Blue Burger Café", hvor vi fik os en god 

sludder. 

Tilbage i gågaden mødte vi Kalle fra DR Ramasjang og blev inter-

viewet af ham. Han snakkede barnligt og mindede lidt om Bubber 

("Hej børn!"). Han spurgte os om vi havde hørt nogle sjove lyde i 

Frederikshavn. Vi havde hørt en skoleagtig klokke ved havnen. 

Det er et program, der kommer til at hedde Kalles DanmarksTour 

og bliver sendt den 24. oktober klokken 17:30. 

Jamie skulle også på sommerlejr til Norge, så han tog toget til 

Brønderslev, mens vi andre fortsatte. Vi fik købt ind og fortsatte til 

shelterpladsen ved Knivholt Hovedgaard, hvor vi skulle overnatte. 
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Vi gik lige så stille i gang med vores toretters menu. Først lavede vi 

svensk pølseret. Vi havde på forhånd fundet begge opskrifter i en 

trangia-kogebog (for at undgå at gentage vores scrambled panca-

kes fra sidste år), og vi havde på forhånd lagt mærke til et billede 

med en mand, der kastede op i en spand med teksten "15 % vol" og 

en taleboble: "AAARGH!!! JÄVLAR....." Det grinte vi meget af og 

blev sagt mange gange resten af turen. Derefter lavede vi jordbær-

omelet. Begge dele smagte rigtig godt! 

Opdateret: Vi havde godt nok købt jordbær, men ellers var der på 

gården nogle rigtig gode jordbær. Det kan vi alle skrive under på! 

Dagen efter skulle vi videre. Vi kom dog for sent op (noget med en 

mobiltelefon på lydløs...). Desuden gik vi forkert. Faktisk i den 

stikforkerte retning. Vi ankom derfor aldrig til bunkermuset. Det 

var ærgerligt, og vi kørte med de andre i tog tilbage til lejren. 

Det har været en rigtig god sommerlejr og vi glæder os alle til næ-

ste år! 

Mikkel, Markus, Rasmus, Thomas M, Jamie og Thomas K  
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Sommerlejr til Norge 

Oplevelser, vandring, bjergbestigning, kanosejlads og svømning – 

sommerlejren i Norge har budt på meget for spejderne i Brundurs.  

I januar måned blev det besluttet, at storspejderne og klanspejder-

nes sommerlejr skulle gå til Norge.  

Med et stramt budget sendte vi mails ud til to spejdergrupper i 

Norge i håb om, at spejderhjælpen rækker over landegrænser. Vo-

res mails blev besvaret på fornemmeste vis fra både Larvik og 

Rjukan. Her tilbød grupperne flere overnatningsmuligheder for 

spejderne i Brønderslev, og der var nu skabt grobund for en fanta-

stisk sommerlejr. Dermed drog seks friske tropsspejdere, de fire 

unge fra klanen og to tropsledere til Larvik på årets sommerlejr 

fredag aften d. 12. juli.  

Klokken 02.00 stod to spejderledere fra Larvik så klar på kajen til at 

hente os, og vi blev transporteret til det nordlige Larvik, hvor de 

havde sørget for telt og overnatningsmuligheder. Efter denne for-

nemme modtagelse drog vi videre med tog og bus mod Rjukan, 

hvor den første nat blev tilbragt i Rjukan-spejdernes byhytte. Her 
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råhyggede vi med slik og filmen ”Telemarkens Helte”, som indled-

ning til besøget på Tungtvandsmuseet dagen efter, hvor en gen-

nemført sabotageaktion under 2. Verdenskrig forhindrede tyskerne 

i at udvikle A-bomben. Efter at have besøgt museet besluttede 

tropsspejderne og to fra klanen at gå ned i den 84 meter dybe kløft, 

som skærer sig gennem Rjukan tilbage mod hytten, en tur på cirka 

5 kilometer.  

Om aftenen tog vi alle Krossobanen op til Hardangervidda fjeldet, 

hvor vi havde lånt en fjeldhytte af spejderne i Rjukan. Dagen efter 

gik vi formiddagstur i fjeldet. Efter frokosten tog fire spejdere op 

til en nærliggende sø for at fiske, mens fire andre gik ad Hadde-

landsveien mod Rjukan for at handle ind til to dage i fjeldet. Denne 

tretimers vandretur i norsk terræn langs med, og ned ad, fjeldsiden 

bød på fantastiske udsigtspunkter, stejle skrænter og et enkelt 

vandfald.  

Tirsdag morgen blev der smurt madpakker, vandflaksene blev 

fyldt og vi drog alle mod nærområdets højeste punkt, Olabonut, et 

fjeld som ligger 1.269 meter over havet. Dette var en tur på seks 

timer, hvor vi fra Brundurs rigtig mærkede, hvad det norske fjeld 
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har at byde på. Smuk og uberørt natur, klipper, fjelde og fantasti-

ske udsigter. På vejen tilbage fik Frederik fra troppen overtalt et 

par af os andre til at tage med Krossobanen ned til byen igen, så 

han kunne prøve at bungy jumpe fra Vemorkbroen, broen over 

kløften ved tungtvandsmuseet, altså et spring på 84 meter!  

Dagen efter tog vi alle Krossobanen ned til Rjukan for, med efter-

hånden ret ømme ben, at tage videre ud til Gaustatoppen som lig-

ger på fjeldryggen syd for Rjukan og som med sine 1.883 meter 

over havets overflade også er Telemarkens højeste punkt. Dette var 

en anstrengende tur, hvilket kun gjorde vaflerne på toppen endnu 

mere tiltrængte, og smilene var store, da vi alle nåede toppen og 

kunne nyde den overvældende udsigt.  

Om aftenen sov vi igen engang i Rjukan-spejdernes byhytte og 

morgendagen bød endnu engang på ømme ben, men dagen blev 

brugt på at fragte alle til Larvik i bus og tog, hvor den sidste over-

natning var arrangeret af spejderne i Larvik. På togstationen blev 

vi mødt af hjælpsomme spejdere, som fragtede os til deres hytte i 
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fjeldet, som havde egen badebro og strand til en sø. Der gik ikke 

fem minutter fra at sengepladserne var fundet, til at de første spej-

dere tog deres første dukkert. Efter aftensmaden var der ikke man-

ge der kunne dy sig for en aftensdukkert, men her trak lederne sig 

tilbage og nød en aften på klippen med søen som udsigt og en kop 

varm kakao – rigtig sommerlejrstemning.  

Den sidste morgen blev spejderne vækket af friske ledere, som ud-

fordrede spejderne til en frisk morgen dukkert. Den sidste dag 

blev nydt både i vandet og på vandet i kanoer, inden vi tog færgen 

hjem til Danmark.  

Med hjælpen fra spejderne i Norge, i godt selskab og med godt 

vejr var årets sommerlejr for storspejderne og klanen i Brundurs 

gruppe yderst vellykket og vi er alle fulde af forventning til, hvad 

det kommende år vil bringe, og hvor næste års sommerlejr mon 

går hen. 

Signe Tolstrup Mathiasen 
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Oprykningstur 2013 

Årets oprykningstur blev traditionen tro afholdt i Grindsted Plan-

tage, men for en gang skyld forløb hele dagen i tørvejr!  

Temaet var i år ”Junglebogen” så de godt 40 spejdere blev sendt 

ud på et løb med otte poster, hvor de mødte nogle af junglens 

mange forskellige dyr. Da Mowgli stadig boede hos menneskene i 

landsbyen hjalp han med at vogte bøfler, så på en af posterne skul-

le patruljerne hjælpe med at fange bøflerne.  

På en anden post skulle aberne have hjælp til at indsamle mad, så 

der skulle spejderne samarbejde om at samle kokosnødder op ved 

hjælp af en cykelslange.  

En lille sidehistorie var om slangerne Nag og Nagaina og desmer-

dyret Rikki-Tikki-Tavi, som beskyttede sin familie mod slangerne 

ved at dræbe dem og æde deres æg, så på en post skulle spejderne 

hjælpe Nagaina med at flytte hendes æg i sikkerhed ved at mave 

sig frem i slalom med et æg på en spiseske.  

Tigeren Shere Khan havde lige siden Mowgli var lille prøvet at 

dræbe og spise ham, men det var ikke lykkedes, så spejderne prø-

vede at dræbe Shere Khan ved at skyde til måls efter ham.  

Når Mowgli skulle finde vej i junglen brugte kan selvfølgelig kort 

og kompas, så på en anden post prøvede spejderne at pejle sig vej 

frem i junglen.  

Efter de mange poster var der tid til at lege og gå på opdagelse i 

junglen selv, inden den traditionelle tur i svævebane over søen, for 

alle de spejdere, som skulle rykke op til en ny afdeling. Så der blev 

sagt farvel og velkommen inden alle gik op til lejrbål med kakao 

og kage på bålhøjen. 

    Signe Tolstrup 
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Fredag tog troppen med bussen til Klitten. Da vi havde spist og 

pakket ud, gik vi i gang med aftenens løb. Det stod ned i stænger, 

så heldigvis blev det holdt ude under halvtaget.  Den første opga-

ve var at lave en vindvogn. Der var selvfølgelig ingen vind, så vi 

måtte drive dem frem ved hjælp af et viftebræt. Der blev lavet 

mange spændende modeller, men det var Huronerne, der vandt 

med deres båd – hvis man ser bort fra Johns superhurtige, lette 

båd.  

Næste opgave var en samarbejdsopgave, hvor den ene skulle have 

bind for øjnene og bruge den ene hånd som kran til at samle tænd-

stikker op, efter den andens anvisninger. Her var det Fuglene, der 

vandt.  

I den sidste opgave gik det ud på at være hurtige. En fra en patrul-

je fik en spand fyldt med tennisbolde. Så skulle man smide så 

mange bolde ud, man kunne nå, mens tre fra en anden patrulje 

skulle samle dem sammen og komme dem tilbage i spanden. Det 

var Mohikanerne, der var bedst til at tømme spanden, så de vandt.  

Gruppetur 2013 
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Næste dag kom bussen med alle de andre. Da de havde pakket ud, 

gik vi i gang med dagens program. Mikroerne og minierne skulle 

lave en masse forskelligt primi-mad på bålet. Der blev bagt brød i 

urtepotter, lavet varm frugtsalat og meget andet – så de var godt 

mætte. De var også en tur på stranden.  

Juniorerne kom i troppens patruljer. Hver patrulje skulle lave en 

lejrplads med telt, et arbejdsbord, brændeskjul og værkstedsstativ. 

Der blev arbejdet virkelig godt og der blev lavet nogle rigtig fine 

lejrpladser med masser af gode ideer til kreative løsninger.   

Efter en overdådig aftensmad var mikro og mini ude på et lille nat-

løb. Senere på aften skulle troppen på tævemanøvre. I år var der 

tilknyttet et par junior til hvert hold på tævemanøvren. De skulle 

smugle, alt det de kunne over på smuglerbanen. Storspejderne 

kunne både være aktive med at smugle eller i tævemanøvren. Det 

var meget forskelligt, hvilken strategi hvert hold valgte. Desværre 

havde Caroline H et uheld, så hun blev hentet af en ambulance. 

Heldigvis var der ikke sket noget alvorligt med hende, men det 

lagde en dæmper på resten af tævemanøvren. Men smuglerne fort-

satte støt og roligt og kom både igennem med C4 ´er og A-bomber 

og masser af narko. Det hold der vandt havde satset på både kamp 

og smuglerjagt. Det var godt at komme hjem til hotdogs og en snak 

om aftenens forløb.  

Næste dag skulle hele hytten gøres ren inden forældrene kom. De 

var rundt at se, hvad vi havde lavet dagen før, inden alle lejrplad-

serne blev pakket sammen. Snart var alle på vej hjem efter en dejlig 

gruppetur. Så vi er mange, der er glade for at veteranklanen vil la-

ve turen for os hvert år.  

 

Mette Tolstrup 
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Juniortur til Bakkehytten 

Lørdag den 9. november mødtes en lille flok seje juniorer for at 

komme på tur til Bakkehytten .Vi havde gennem oktober arbejdet 

med duelighedstegnet ”Håndværker” og det skulle nu sluttes af 

med maner.  

Da vi kom ud i Hytten, var der allerede liv og glade dage. Troppen 

havde PL-PA tur derude fredag aften og mange af dem var blevet, 

så de kunne være med på vores tur. Det var dejligt, at der var 

tændt op og gang i Hytten.  

Da vi havde pakket ud og fundet vores madrasser, skulle vi i gang 

med dagens program. Det var rigtig dårligt vejr med regn og blæst 

og det første vi skulle prøve var at støbe i tin. Det kunne jo ikke fo-

regå ude, så vi bestemte os for at gøre det inde ved pejsen. Vi star-

tede med at lave forme i ler. Der blev lavet anker, kors, små mænd 

og bilmærker. Når de var klar, kom der tin i. Så skulle figuren sli-
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bes og saves til, så der ikke sad spidser, man kan rive sig på. Det 

blev nogle rigtig fine figurer, der blev lavet.  

I mens var der nogle, der syede madrasserne. Alle betrækkene var 

blevet vasket, men desværre var mange af lynlåsene i stykker, så vi 

syede dem i stedet for, så madrassen ikke ”kravler ud” af betræk-

ket.  

Efter frokost skulle vi egentlig støbe lys, men det regnede stadig 

meget. Så vi besluttede os for at gå en tur, for lige at få noget frisk 

luft. Da vi kom tilbage tændte Jonas og Simon – igen - bål, til at 

smelte stearinen. Da den var klar, blev der støbt fine lys til at lave 

dekorationer af. Det var rigtig koldt, så det var godt at komme ind 

og få varm kakao og Christians og Mathias (eller var det Lisbeths?) 

kanelsnegle.  

Så skulle vi i gang med aftensmaden. Den stod på kylling og kar-

tofler. Da folk både ville have flødekartofler og kartoffelbåde i ov-

nen, skulle der skrælles rigtig mange kartofler. Det gik rigtig godt 

og der blev også revet gulerødder. Det gik hurtigt, fordi vi havde 

en smart maskine.  

I mens var der nogle storspejdere, der forberedte et lille smugler-

løb.  

Så efter aftensmaden gik vi alle ud på smuglerløb, selv om der sta-

dig var dårligt vejr. Selv om vi ikke var ret mange, var det rigtig 

sjovt.  

Da vi kom ind fik vi pølsehorn og pizzasnegle, inden vi gik op i 

soveposerne.  

Næste dag lavede vi først vores dekorationer udenfor. Der var hel-

digvis lidt tørvejr. Da vi kom ind igen, øvede vi os alle sammen i al 

lave en abehånd. Bagefter skulle vi gøre hytten ren. Så gik vi ned til 

vejen og tog bussen hjem efter en god og hyggelig tur.  
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Tørklæder  70.- kr. 

Knobbånd 10.- kr.  

Sangbog 60.- kr.  

 

Brundurs Gruppes T-shirt 70.- kr.  

T-shirt str.: 8-10 år, 12-14 år, XS, S, M, L, XL 

Depotsalg fra spejderhytten  
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Onkel Alfred 

Lige så sjov som altid 

Hvorfor er du egentlig blevet  

vegetar? 

Fordi jeg er dyreven. 

Hvorfor spiser du så deres foder?  

Hvad får man hvis man krydser en 

spejder med en rocker? 

En der skræmmer gamle damer 

over vejen.  

Hvorfor er kører de Århusianske  

kartoffelavlere rundt på deres marker 

med en damptromle? 

De dyrker kartoffelmos . 

Spejderscoretrick: Min sovepose 

er blevet våd, må jeg sove med i 

din? 

Hvorfor er der kun en vante i skabet? 

Fordi, vi ikke kan finde den anden. 

Hvorfor griner dværge, når de spil-

ler fodbold? 

Fordi, græsset kilder dem i må-

sen. 

Hvad kaldes en indbagt haj? 

En haj med dej! 

Hvorfor væltede flasken? 

Fordi den var fuld. 


